
 

 

Кратка спецификация на продуктите от дългосрочният анонимен сегмент на „Газов 
Хъб Балкан“ * 

1. Balance of Month (BGH BOM) 

Тип продукт 

Плаващ продукт за доставка на природен газ в рамките на оставащите 
дни от даден газов месец, състоящ се от поредни газови дни, считано от 
деня след сключване на сделката до последния календарен ден на 
месеца вкл. Периодите за доставка не може да съвпадат с месечния 
продукт за съответния месец, както и с друг продукт, в т.ч. уикенд. 
Минималният период на доставка е два газови дни, от които поне 
единият следва да е работен ден. 

Описание 

Договор за природен газ с физическа доставка през газопреносната 
система на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Доставката започва в 7:00 часа на 
първия газов ден от съответния период и завършва в 7:00 ч. на първия 
календарен ден от следващия месец. 

Точка на доставка 

Доставя се като договор по подразбиране на VTPN 58Z--VTPN-NAT – 1 
(виртуална точка на национална зона България) от газопреносната 
система на „Булгартрансгаз“ – ЕАД. 

За брокерска услуга: изходна точка според съответната зона за 
балансиране. 

Възможни са и други физически точки като например от местен добив. 

Продукт Природен газ при GCV 25°/20° - физическа доставка 

Енергийна единица 
на договора 

MWh/d за периода 

Минимален размер 
на сделката 

1 MWh/d 

Парична единица BGN/MWh/d 

Ценова стъпка/цена 
кратна на: 

0,01 BGN/MWh/d 

Часове за търговия 9:00 – 17:00 от понеделник до неделя 

Дни на търговия Всеки ден предхождащ допустим период на доставка. 

Сетълмент и 
балансиране 

Търговската информация се предава от ГХБ на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, 
за нуждите на преноса и балансирането под формата на стандартно 
уведомление за сделка. 

Общ размер на 
договора 

Размерът на сделката, умножен по броя дни в периода.  

Други 

За сделките по този продукт не е допустима услугата за промяна на 
количествата от страна на клиентите. Изтъргуваните количества, 
референтната цена и VWAP се публикуват на страницата на ГХБ като 
част от данните за месечни продукти. 

 



 

 

 

2. Week, Month, Quarter, Calendar Year 

Тип продукт 

Продукти за доставка на природен газ в рамките на продължителността 
на всеки от продуктите. Предлагат за следните продукти: седмичен (до 52 
седмици напред), месечен (до 60 м. напред), тримесечен (до 20 
тримесечия напред), календарна година (до 5 години напред) 

Описание 

Договори за природен газ с физическа доставка през газопреносната 
система на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, търгувани за съответния период от 
време според вида на продукта. Доставката започва в 7:00 часа на 
първия газов ден от съответния период. Доставката на седмичния 
продукт е от 7:00 ч. всеки понеделник до 7:00 ч. на следващия 
понеделник. 

Точка на доставка 

Доставя се като договор по подразбиране на VTPN 58Z--VTPN-NAT – 1 
(виртуална точка на национална зона България) от газопреносната 
система на „Булгартрансгаз“ – ЕАД. 

За брокерска услуга: изходна точка според съответната зона за 
балансиране. 

Възможни са и други физически точки като например от местен добив. 

Продукт Природен газ при GCV 25°/20° - физическа доставка 

Енергийна единица 
на договора 

MWh/d за периода 

Минимален размер 
на сделката 

1 MWh/d 

Парична единица BGN/MWh/d 

Ценова стъпка/цена 
кратна на: 

0,01 BGN/MWh/d 

Часове за търговия 9:00 – 17:00 от понеделник до петък 

Дни на търговия 
Търговията за всеки от продуктите приключва в последния работен ден 
преди началото на доставката по всеки търгуем продукт. 

Сетълмент и 
балансиране 

Търговската информация се предава от ГХБ на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, 
за нуждите на преноса и балансирането под формата на стандартно 
уведомление за сделка. 

Общ размер на 
договора 

Размерът на сделката, умножен по броя дни в периода.  

Други 
Допустима е услугата за промяна на количествата от страна на 
клиентите. Изтъргуваните количества, референтната цена и VWAP се 
публикуват на страницата на ГХБ.   

* За детайлните условия по продуктите молим да се запознаете с Правилата за работа 

https://balkangashub.bg/storage/content-files/products/rulebook/Rulebook_06072021/Rulebook_DV_06072021_bg.pdf

